
Raddir barna um 
vinnustundir og líðan
í leikskólanum
Viðtöl við börn fædd 2014 og 2015 tekin
í nóvember og desember 2019



Bakgrunnsupplýsingar
• Könnunin var gerð í nóvember – desember 2019

• Allflest börn fædd 2015 og 2014 svöruðu könnuninni eða 20 börn af 22

• Börnin voru beðin um að segja/rökstyðja eitthvað um stundirnar sem þau 
flest gerðu



Hvernig er í vinnustundum hjá Önnu 
Maríu
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Þetta sögðu börnin um vinnustundir hjá Önnu Maríu

• Skemmtilegt að æfa ný lög

• Gaman að fara í leiki og búa til tónlist

• Gaman að nota rörin

• Ekkert skemmtilegt - tromman óþægileg

• Gaman að vera með hljóðfæri

• Anna María er skemmtileg

• Bara allt skemmtilegt



Hvað er skemmtilegast að gera í 
útiverunni
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Leika við vini kastali Sandkassi Vettvangsferðir róla Allt



Eru krakkarnir í útiverunni vinir
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Alltaf Ekki alltaf Aldrei



Hvernig leika vinir sér í útiveru
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Leika saman Veit ekki ekki saman



Af hverju eru ekki allir vinir í útiveru
Þetta er það sem börnin sögðu – aðeins 8 börn svöruðu 

• Veit það ekki

• Sumir vilja leika einir

• Stundum gleyma krakkarnir að vera vinir

• Stundum er einhver leiðinlegur við annan sem hann er 
ekki búin að kynnast



Eru kennarar og börn vinir í útiveru 
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Alltaf Stundum Aldrei



Þetta sögðu börnin um samskipti kennara og barna í 
útiveru

• Kennarar hjálpa til

• Skamma krakkana sem eru óþekk

• Ef einhver er að gráta kemur kennari og knúsar

• Kennarar tala við krakkana

• Stundum leika kennarar við krakkana

• Kennarar eru bara kennarar sem kenna börnum að vera dugleg úti

• Kennarar eru vinir allra



Hvernig er að vera hjá Ragnheiði í sköpun
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Er gaman að leika sér í leikskólanum
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Alltaf Ekki alltaf Aldrei



Þetta sögðu börnin um hvort gaman væri að leika í 
leikskólanum

• Já en ekki þegar einhver er að meiða

• Já ég er aldrei að gera eitthvað sem ég má ekki – leik bara vel – ekki spennt að fara í 
grunnskólann – vill vera áfram í leikskóla

• Ekkert leiðinlegt í leikskólanum – einu sinni var ég feiminn þegar ég kom frá þýskalandi

• Nei af því að maður þarf að gera svo margt



Hvernig er í vinnustundum hjá Sinisa
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Þetta sögðu börnin um vinnustundir hjá Sinisa

• Gaman þegar við setjum fuglahúsin upp

• Gaman þegar Sinisa finnur fiska

• Gaman að fara í göngutúr og fara á aparóló

• Gaman að setja fuglamat fyrir fuglana

• Ekkert skemmtilegt – nenni ekki - verð þreytt í fótunum

• Gaman að hjálpa ormunum að fara aftur í holuna sína

• Gaman að veiða litlar pöddur í læknum

• Gaman að fara í körfubolta



Má velja hvaða dót er leikið með
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Alltaf Stundum Aldrei



Hver ræður hvað er í matinn

11

3

6

Inga/Vang Veit ekki Kennarar



Hvernig er í vinnustundum hjá Ósk
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Hvað segja börnin um vinnustundir hjá Ósk

• Gaman að læra stafina

• Bara allt skemmtilegt

• Gaman að spila

• Ekki skemmtilegt – hún er alltaf með dót frá heimilinu sínu

• Gaman að fara í stoppdans

• Gaman að hlusta á lögin

• Gaman að spila og segja sögur

• Gaman að draga dót upp út poka



Má ráða hvort leikið er inni eða úti
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Já Sundum Nei



Af hverju ert þú í leikskóla
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Til að læra Þarf þess Veit ekki



Hvernig er í vinnustundum hjá Steinunni
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Hvernig er að vera í leikskóla

15

4

Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Eru reglur í leikskólanum
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Já Veit ekki Nei



Er erfitt að fara eftir reglunum
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Já Veit ekki Nei



Þetta sögðu börnin um reglurnar

• Má ekki meiða, stríða, lemja 

• Má ekki opna hliðið

• Bannað að klifra yfir girðingu

• Ekki hlaupa inni og ekki riðjast

• Má ekki fara inn í eldhús, kennararherbergi eða til Boggu

• Tala venjulega í matsal

• Klára að kyngja áður en maður fær sér meira

• Þvo hendur eftir klósettferð

• Vera vinir – ekki skilja útundan



Hvernig er í vinnustundum hjá Möggu
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt



Þetta sögðu börnin um vinnustundir hjá Möggu

• Ótrúlega gaman – fær stærðfræðibók – fær að byggja

• Gaman að fara í búðarleik

• Skemmtilegt að svara spurningum hjá Möggu

• Ekki skemmtilegt – þarf að ganga frá öllu

• Gaman að fá nýjar bækur til að reikna í

• Kósí



Lærir þú eitthvað í leikskólanum
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Já Veit ekki Nei



Hvað er það sem þú lærir
• Vera vinir

• Lærum lög

• Lærum bókstafi

• Lærum að lesa

• Lærum að föndra

• Lærum að spila

• Lærum reglur

• Lærum að vera stillt



Hvernig er í vinnustundum hjá Önnu 
Lovísu
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Gaman Veit ekki Leiðinlegt


